Putten, 23 februari 2015

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten.

Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. incidentele subsidie Stichting Welzijn Putten

Geacht College,
De Wmo-raad ontving op 4 februari jl. uw adviesaanvraag met bijlagen m.b.t. de incidentele subsidie
voor Stichting Welzijn Putten.
Naar aanleiding van de stukken heeft de Wmo-raad een bestuursdelegatie van SWP voor vragen en
toelichtingen uitgenodigd in haar vergadering van 16 februari jl. Vooraf ontvingen wij van het SWP
bestuur de ‘notitie aan commissie gemeenteraad Putten’ (commissie Samenleving) van 13 februari jl.
De Wmo-raad is op 7 juni 2010 voor het laatst betrokken geweest bij de subsidieovereenkomst van
de gemeente met SWO waarin de overdracht van de taken Servicepunt Mantelzorg en het
Servicepunt Vrijwilligerswerk/maatschappelijke stages werd geregeld. Bij de toen besproken
voorstellen m.b.t. financiën is uitgegaan van het niet indexeren van de subsidie t/m 2013 waarbij is
aangetekend dat SWOP hiervoor o.m. de reserves/voorzieningen dient aan te wenden.
Na bestudering van de door u aangereikte stukken en het bestuur van SWP gehoord hebbende komt
de Wmo-raad tot de volgende conclusies:


Uit de ‘NOTITIE URGENTIE SWP’ van Van Doorne d.d. 19 januari 2015 en de brief van SWP
d.d. 21 januari 2015 blijkt dat Stichting Welzijn Putten door dreigend gebrek aan middelen
een aantal activiteiten/diensten in 2015 geheel of gedeeltelijk zal moeten stopzetten.
Voor de burgers en cliënten zal dit direct merkbaar worden in de gewijzigde dienstverlening
door de SWP, b.v. de loketfunctie en door verhoging van het tarief personenvervoer.













Uit de ‘notitie aan gemeenteraad Putten’ (commissie Samenleving) inzake SWP’ d.d. 13/2’15
wordt o.m. duidelijk dat het eigen vermogen van SWP, door de tekorten op de exploitatie in
de afgelopen 5 jaar, is geslonken met ruim € 100.000 tot € 28.000.
Er dreigt een duidelijk tekort aan liquide middelen te ontstaan waarbij incidentele
kostenoverschrijdingen niet langer kunnen worden opgevangen.
Uit de subsidiebrief voor het jaar 2015 van 17 december 2014 wordt duidelijk dat de 4-jarige
subsidierelatie, welke eindigde in 2013, in 2015 door een nieuwe subsidieovereenkomst zal
worden vervangen. Daarbij wordt vermeld dat de jaren 2013 en 2014 zijn gebruikt om te
komen tot een nieuwe subsidieovereenkomst welke dan in 2015 zal worden opgesteld.
Hiermee wordt de periode waarin geen indexering kon plaatsvinden t/m 2013 met twee jaar
verlengd en wordt vaststelling van een definitieve subsidieovereenkomst opnieuw uitgesteld.
De vaststelling van de subsidie voor 2015 en de verzending van de subsidiebrief, op 17
december 2014, is met het oog op het volgende budget- en exploitatiejaar wel op een erg
laat tijdstip uitgevoerd. Hierdoor is het voor de betrokken organisatie te kort dag om daarop
nog te kunnen ingrijpen.
De oorspronkelijke activiteiten/diensten van de SWOP in het kader van het ouderenbeleid
zijn in 2010 uitgebreid met het vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages en
mantelzorgbeleid (zie o.m. subsidiebrief onder ‘besluit’). Vervolgens is door ontwikkelingen
in het sociale domein, o.a. de voorbereiding van de gemeentelijke transities, de druk op een
aantal functies/activiteiten toegenomen.
Het is onduidelijk of de gemeente het juiste zicht heeft op de activiteiten/diensten van de
Stichting en de ontwikkelingen daarvan, o.a. door de genoemde transities, in de afgelopen
jaren.
Het is evenmin duidelijk of de SWP uit oogpunt van haar missie niet meer activiteiten naar
zich heeft toegetrokken dan oorspronkelijk is beoogd en of de Stichting dit als organisatie,
zonder ingrijpende aanpassingen en uitbreiding van middelen, wel aan kan.
Door de voortslepende discussies m.b.t. uitgevoerde en nog uit te voeren
activiteiten/diensten, de wel of niet te claimen financiële tekorten en de daarbij vast te
stellen subsidies kan een onbalans zijn ontstaan m.b.t. de onafhankelijkheid/zelfstandigheid
van de Stichting ten opzichte van de gemeente. Hierdoor lijkt het doortastend aanpakken
van de huidige problematiek door SWP zelf bemoeilijkt.
De communicatie tussen de gemeente en SWP, noodzakelijk voor een organisatie die vanuit
een groeimodel, op voorstel van de gemeente, activiteiten ontwikkeld, blijkt in de afgelopen
jaren niet optimaal te zijn geweest. Er wordt wel gesproken over intensief overleg vanaf 2012
m.b.t. tekorten en het welzijnsaanbod (zie notitie 13/2 jl. aan commissie Samenleving) maar
de voortgang van de subsidieovereenkomst van de afgelopen jaren, de wijze van omgaan
daarmee en de nu ontstane financiële situatie bij SWP, vertelt een ander verhaal. Er lijkt
zeker geen structureel wederzijds overleg en afstemming te zijn geweest met betrekking tot
de ontwikkelingen zoals deze nu duidelijk zijn geworden.

Gelet op het voorgaande adviseert de Wmo-raad het college:
a. De vraag van de Stichting Welzijn Putten m.b.t. de incidentele subsidie van € 20.500,00
prompt te honoreren om verdere liquiditeitsproblemen te voorkomen.
b. Met de Stichting Welzijn Putten op korte termijn constructief overleg te voeren om te komen
tot financiële afwikkelingen van de subsidiejaren 2010 t/m 2014.
c. Samen met de Stichting Welzijn Putten komen tot het vaststellen van welke
activiteiten/diensten in 2015 en volgende jaren in het kader van de Maatschappelijke Agenda
van haar kan worden gevraagd en welke financiële middelen daarvoor door de gemeente
beschikbaar worden gesteld.
d. Samen met de Stichting Welzijn Putten een overlegstructuur en frequentie vastleggen m.b.t.
voortgang van de activiteiten/diensten door SWP vanaf heden.

Wij vertrouwen dat we met ons advies bijdragen aan een oplossing van de huidige situatie met SWP
en daarmee aan het welzijnswerk voor de cliënten- en burgers van Putten.

Met vriendelijke groet namens de Wmo-raad Putten,

Chris van Tilborg
Voorzitter

